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Elektronisk vakthund med 
radardetektor som kan känna 
av rörelse t ex på andra sidan 
en ytterdörr. Inspelat/insamplat 
naturtroget ljud. Drivs med 
batterier eller 12V-adapter 
(medföljer) 
Nyskick 

200:- 

 

Videokameraserver Dahua 
NVR2108. För upp till 8 st 
nätverks/IP-kameror i minst 
fullHD.  Inbyggd hårddisk. 
Helt ny i kartong, inköpt i 
vintras (felköp, behövde 
istället en kombi analog + IP) 

300:- 

 

Riktantenn 2,4GHz med 
RPSMA på kort koaxstump. 
En massa element, antagligen 
ger den lite gain också. Ny. 

100:- 

 

Spektrumanalysator, 
handhållen 50kHz-960MHz. 
Mod WSUB1G+ 
Bra känslighet, noise level -
125dBm, USB-anslutning till t 
ex PC. Teleskopantenner 
(SMA). Ett år gammal, använd 
högst 10 ggr. Nypris 2300:-. 
Läs mer på 
http://rfexplorer.com/models/ 
 

950:- 

 
 



Bilstereo med fjärr, 
USB/MP3 m.m. Kompakt och 
lätt, dock inte i närheten av de 
utlovade 60Wx4 uteffekt, .är 
snarare 5Wx2. Men fungerar 
som garageradio eller som 
enklare stereo i bil. Ny i 
kartong. 

50:- 

 

Värmeväxlarpaket c:a 30x30 
cm. Demonterad ur ny AC 
(felfri). Bygg nå’t kul... 

50:- 

 

Appstyrd superfjärr 
BroadLink RM-Pro med WiFi, 
IR och 433MHz. Integrera i 
ditt Smarta Hem. Googla för 
mer info. 
 
Har en ny i kartong och en lös 
utan kartong eller tbh 

200:-
för 
båda 

 
 



BT-handsfree för bil att 
montera på t ex solskyddet. 
Inbyggd mik och högtalare 
samt svarsknapp. Laddbart Li-
batteri inbyggt. 

50:- 

 

Parkeringssensor/backvarna
re GDS-kit att montera på bil. 
Nytt och oanvänt i kartong. 

100:- 

 

Mini-receiver. Förstärkare 
med bas/diskant/VU-meter , 
radio samt AUX-ingång och 
MP3-spelare via USB/SD. 
12V. Gissningsvis 2x10W. 
Likadan som sitter i köket på 
SVARK. 

150:- 

 



Inverter 12VDC/230VAC, 
Velleman PI1000. 
Modifierad sinus. 1000W 
kontinuerligt, 2000W topp. 
Med rejäla DC-kablar. 
Begagnad men ok. 

250:- 

STOR GPS-klocka  

Mått c:a 30x8 cm. Yttre 
GPS-antenn (SMA-kontakt) 
samt batterieliminator 
medföljer. Begagnade men 
utseendemässigt i princip i 
nyskick. 
Två finns, en helt u.a. den 
andra med någon form av 
glapp eftersom nedre 
pixelraderna har försvunnit 
någon enstaka gång (det 
lägre priset är för den). 

600:- 
300:- 

 
   

   

   

 

 


